
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Lørdag 7. november 10.00 – 16.00 og søndag 8. november 09.00 – 12.00 2020 

Sted:  Video 
 
Til stede:  President Trond Håskjold 

Visepresident Marit Husebø 
 Leder i MFR Elin Persson 

Styremedlem Torunn Myhre  
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 
Styremedlem Helen Bakke-Agledahl 
Styremedlem Lars Stenersen 
1. varamedlem Olaug Enstad 
2. varamedlem Tor Gusdal 
3. varamedlem Astrid Salvesen 
 

Til stede fra administrasjonen:  
Generalsekretær Åsmund Mæhle 
 

Til eventuelt: 

Kandidater til styret i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund 

 

SAK 66/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Godkjent med følgende tillegg: Ønsker i fremtiden å få sakslista delt i 
orienteringssaker og beslutningssaker. 

 

SAK 67/20 GODKJENNING AV MØTEBØKER FRA STYREMØTE 17. SEPTEMBER OG 8. 
OKTOBER 2020 

Godkjent 

 

SAK 68/20 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITÉEN 30. SEPTEMBER 2020 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i kontrollkomitéen 30. september 2020 tas til orientering. 

 

SAK 69/20 REFERAT FRA MØTE I MUSIKKFAGLIG RÅD 5. NOVEMBER 

Elin Persson orienterte muntlig om møtet i musikkfaglig råd 5. og 6. november 2020. 

Enstemmig vedtak: 

Oppsummeringen fra møtet i musikkfaglig råd 5. og 6. november 2020 tas til 
orientering. 

 

SAK 70/20 EVALUERING AV LANDSMØTET 

Sentralstyret diskuterte gjennomføringen av landsmøtet og forbedringspunkter i 
forbindelse med dette. 



   

 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret ber komitéen for organisasjonsgjennomgang komme med et revidert 
forslag til retningslinjer for valgkomité som kan fremmes for neste landsmøte. 
Sentralstyret og administrasjonen bør i god tid før neste landsmøte se på hvordan 
den praktiske gjennomføringen kan gjøres best mulig.  

 

SAK 71/20 SITUASJONEN I KOR-NORGE - RESULTAT AV HØSTENS KARTLEGGING MED 
DISKUSJON 

Generalsekretær gikk gjennom resultatene av kartlegging gjort blant 
medlemskorene i september og orienterte om status for smitteutbrudd i kor og de 
råd og tiltak musikkorganisasjonene har gjort. Sentralstyret diskuterte den 
situasjonen korene nå befinner seg i og kom med innspill til tiltak og nye tilbud. 

Enstemmig vedtak: 

Situasjonen for korene tas til etterretning. Sentralstyre ber administrasjonen 
videreføre sitt rådgivningsarbeid knyttet til smittevern og alternative aktiviteter. 

 

SAK 72/20 GJENNOMGANG AV NY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MED STATUS 

Generalsekretæren gikk gjennom strategi- og handlingsplanen som ble vedtatt på 
landsmøtet og presenterte status for de tiltakene som allerede har startet. 
Sentralstyret fastsatte noen tiltak som skal prioriteres når det gjelder tidspunkt for 
oppstart. 

Enstemmig vedtak: 

Strategi- og handlingsplan med status og prioriteringer sendes ut til distriktsledd, 
musikkfaglig råd og kontrollkomité. 

 

SAK 73/20 STATUS ORGANISASJONSGJENNOMGANG 

Presidenten gikk gjennom status for organisasjonsgjennomgangen. 

Enstemmig vedtak: 

Utvalget fortsetter sitt arbeid med organisasjonsgjennomgangen med fokus på 
disse to punkta: 

a) Vurdere fordeler og ulemper med dagens organisering, sentralt og i 
distriktsleddene, opp mot de mål som ble vedtatt for inneværende 
strategiperiode. Komme med eventuelle forslag til endringer i 
organiseringen. 

b) Vurdere harmonisering av tilbudet til medlemsmassen i hele landet, for å 
unngå store variasjoner mellom distriktsledd. 

Marit Husebø går inn i gruppa i stedet for Beate Styri. Rune Frank Brunslid blir 
med i gruppa som representant fra administrasjonen og Trine Lyng Andersen som 
tillitsvalgt for de ansatte.  

 

 



   

SAK 74/20 MØTEPLAN 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret planlegger disse møtedatoene i 2021: 

• 23. og 24. januar  

• 27. og 28. februar 

• 10. og 11. april 

• Ledersamling med ledermøte 24. og 25. april 

• 19. og 20. juni 

• 11. og 12. september 

• 8.oktober (under NM i Trondheim) 

• 20. og 21. november 

 

SAK 75/20 STATUS VOKSENOPPLÆRINGSORDNING 

Generalsekretær la fram status for voksenopplæringsordningen, ny forskrift som er 
forventet i løpet av november og arbeidet med integrasjon av NKs IT-system opp 
mot studieforbundenes nye IT-system. 

Enstemmig vedtak: 

Status for voksenopplæringsordningen tas til etterretning. 

 

SAK 76/20 ØKONOMISK RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL  

Generalsekretær la fram økonomisk rapport for NK for årets ni første måneder. 

Enstemmig vedtak: 

Økonomisk rapport for årets ni første måneder tas til orientering. 

 

SAK 77/20 ANSETTELSE AV NY GENERALSEKRETÆR 

Presidenten la fram forslag til prosess for ansettelse av ny generalsekretær. 

Enstemmig vedtak: 

1. NK engasjerer et rekrutteringsfirma for å gi oss bistand med å ansette ny 
generalsekretær.  

2. Administrasjonen blir bedt om å innhente 3 tilbud på dette oppdraget fra 
aktuelle firmaer.  

3. Sentralstyret velger deretter tilbyder etter innstilling fra administrasjonen.  

4. Rune Frank Brunslid går inn som stedfortreder i rollen som 
generalsekretær fra 1.februar 2021 og frem til ny ansatt er på plass.  

 

SAK 78/20 ANSETTELSE AV DISTRIKTSKONSULENT FOR NK SUNNMØRE 

Generalsekretær la fram ønskene til NK Sunnmøre om behovet for egen 
distriktskonsulent. 



   

Enstemmig vedtak:  

President og generalsekretær tar kontakt med NK Sunnmøre for dialog om deres 
behov for distriktskonsulent. 

 

SAK 79/20 STATUS ARRANGEMENTER 

Generalsekretær la fram planene for Sommerkorskolen 2021 og NM for kor 2021. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arrangementer tas til orientering. 

 

SAK 80/20 STATUS FRA ORGANISAJONER DER NK ER MEDLEM 

Elin Persson la fram status fra Nordisk Korforum. Åsmund Mæhle la fram status fra 
Musikkens studieforbund og Kulturalliansen. 

Enstemmig vedtak: 

Status fra organisasjoner der NK er medlem tas til orientering. 

 

SAK 81/20 STATUS MEDLEMSTALL 

Generalsekretær presenterte status for medlemstall i NK. 

Enstemmig vedtak: 

Status for medlemstall tas til orientering. 

 

Eventuelt: 

Kandidater til styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. 
 

NK har mottatt brev fra valgkomitéene i Norsk musikkråd og Musikkens 
studieforbund der vi blir bedt om å foreslå kandidater til styrene i de to 
organisasjonene. 

 

Enstemmig vedtak: 
NK fremmer forslag om Trond Håskjold som styremedlem i Norsk musikkråd. 
Marit Husebø spilles også inn dersom valgkomitéen har behov for en kvinnelig 
kandidat. 
NK fremmer forslag om Martin Borgnes som styremedlem i Musikkens 
studieforbund. 

 


